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 . أكزٕثش ثبنًُظٕسح6ػبيش نهطجبػخ ٔانُشش ثبنًُظٕسح، يطجؼخ : انُبشش

 – 2259134/050: يكزجخ انؼطبء ثبنًُظٕسح، ػ خٛٓبٌ أيبو ثٕاثخ اندبيؼخ، د: رٕصٚغ

2259136/050 

 

    ٚحٕٖ ْزا انكزبة ػششح فظٕل ٚزُبٔل كم فظم فئخ يٍ فئبد رٔ٘ االحزٛبخبد انخبطخ، 

حٛش ٚزُبٔل انفظم األٔل رؼشفب ثزٔ٘ االحزٛبخبد انخبطخ يٍ حٛش انًفٕٓو ٔانفئبد، ٔفٙ 



انفظم انثبَٙ ٚؼشع انكزبة يغججبد اإلػبلخ، ٔفٙ انفظم انثبنش ٚؼشع انكزبة ثبنزفظٛم 

نًفٕٓو انًْٕجخ ٔانزفٕق يٍ حٛش انًفٕٓو، ٔطشق اكزشبف انًْٕٕثٍٛ، َٔظى رؼهًٛٓى، ٔفٙ 

انفظم انشاثغ ٚؼشع انكزبة نًفٕٓو طؼٕثبد انزؼهى يٍ حٛش انًفٕٓو، ٔاألعجبة، ٔطشق 

انزشخٛض، ٔإَٔاع طؼٕثبد انزؼهى، ٔأْى االعزشارٛدٛبد انزذسٚغٛخ فٙ يدبل طؼٕثبد انزؼهى، 

ٔفٙ انفظم انخبيظ ٚزُبٔل انكزبة يفٕٓو انزأخش انذساعٙ ٔأعجبثّ، ٔأعبنٛت ػالخّ ٔأْى 

ٔفٙ انفظم . االعزشارٛدٛبد انزذسٚغٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ رغبػذ فٙ ػالج يشكهخ انزأخش انذساعٙ

انغبدط ٚزُبٔل انكزبة يشكهخ انًؼبلٍٛ ػمهٛب يٍ حٛش انًفٕٓو، ٔاألعجبة انًؤدٚخ إنٗ انزخهف 

ٚؼشع انكزبة نكم يب : ٔفٙ انفظم انغبثغ. انؼمهٙ ٔطشق انٕلبٚخ، ٔأعبنٛت رؼهٛى انًؼبلٍٛ ػمهًٛب

ٚزؼهك ثبنزاليٛز انًؼبلٍٛ عًؼٛب يٍ حٛش يفٕٓو اإلػبلخ انغًؼٛخ، ٔأعجبثٓب، ٔرظُٛفبرٓب، ٔطشق 

انزٕاطم يغ انزاليٛز انظى؛ ٕٔٚخذ فٙ ْزا انفظم سعٕو رٕضٛحٛخ نهغخ اإلشبسح ألثدذٚخ 

األطبثغ نهحشٔف انؼشثٛخ، ٔأيثهخ نكهًبد ثأثدذٚخ األطبثغ، ٔأثدذٚخ األطبثغ نهحشٔف 

إثشاْٛى شؼٛش ْزا انفظم / اإلَدهٛضٚخ، ٔاألسلبو اإلشبسٚخ انؼشثٛخ، ٔٚخززى انًؤنف انذكزٕس

 . ثجطبلخ يالحظخ يٓبساد انزٕاطم غٛش انهفظٙ ػُذ يؼهًٙ انظى ٔضؼبف انغًغ يٍ إػذادِ

    ٔٚؼشع انكزبة فٙ انفظم انثبيٍ نًفٕٓو اإلػبلخ انجظشٚخ يٍ حٛش انزؼش٘، ٔانزظُٛف، 

 . ٔطشق رؼهٛى انًؼبلٍٛ ثظشًٚب

    ٔٚغزؼشع انفظم انزبعغ كم يب ٚزؼهك ثٕعبئم ٔركُٕنٕخٛب انزؼهٛى نفئبد اإلػبلخ انثالس 

يٍ حٛش األًْٛخ ٔاألَٕاع، ٔأْى انًجبدئ ٔاالػزجبساد انزٙ  (انجظشٚخ، ٔانغًؼٛخ، ٔانؼمهٛخ)

 .ٚدت أٌ رشاػٙ فٙ اخزٛبس ٔاعزخذاو ٔعبئم ٔركُٕنٕخٛب انزؼهٛى يغ انزاليٛز غٛش انؼبدٍٚٛ

ْزا ٔلذ .     ٔٚزُبٔل انفظم انؼبشش نهكفبٚبد انزشثٕٚخ انالصيخ نًؼهًٙ رٔ٘ االحزٛبخبد انخبطخ

ػشع انكزبة ششحًب كبياًل ألْى انًجبدئ ٔاالػزجبساد انزٙ ٚدت أٌ رشاػٗ فٙ انزذسٚظ نكم 

 .فئخ يٍ انفئبد انزٙ ػشضذ فٙ فظٕل انكزبة

       ٔثؼذ االَزٓبء يٍ فظٕل انكزبة ثمبئًخ انًشاخغ انؼشثٛخ ٔاألخُجٛخ انًغزخذيخ فٙ إػذاد 

 . يشخغ أخُج77ٙ يشخغ ػشثٙ، ٔ 95ٔرأنٛف ْزا انكزبة، ٔلذ ثهغذ 

     ٔحشص انًؤنف ػهٗ ػشع لبئًخ ثأْى انًؤعغبد ٔانًشاكض انؼهًٛخ انؼبيهخ فٙ ْزا 

انًدبل، ٔرنك فٙ يهحك خبص فٙ َٓبٚخ انكزبة ٚزضًٍ اعى انًؤعغخ ٔػُٕآَب ٔيٕلؼٓب ػهٗ 

 . (اإلَزشَذ)انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد 

 :قراءة وعرض

                             محمىد سالمة الهبيشة 

كبتب وببحث مصري 

 


